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Läkemedelsförteckningen

I Läkemedelsförteckningen finns information om de
läkemedel som en enskild person har hämtat ut på
recept de senaste 15 månaderna.

Oavsett vem i vården som skrivit ut receptet eller vilket
apotek som expedierat det har e-hälsomyndigheten
ansvar för att lagra receptinformationen.
Läkemedelsförteckningen innehåller uppgifter om:

• Datum för inköp av läkemedel
• Vara, mängd, dosering
• Namn och personnummer
• Namnet på den person som skrivit ut

läkemedlet, yrke, specialitet och arbetsplats

Listan visar inte hur många giltiga recept som finns
eller hur många uttag som finns kvar. Nya recept som
ännu inte hämtats ut finns inte med

Informationen i Läkemedelsförteckningen ska användas
för att patienten ska få en bättre läkemedelsanvändning
och en säkrare vård

• Åstadkomma en säker framtida förskrivning för
patienten.

• Bereda patienten vård eller behandling samt
komplettera dennes journal.

• Underlätta den kontroll som ska genomföras
innan ett läkemedel lämnas ut från apotek till
patienten.

• Underlätta patientens läkemedelsanvändning.

Samtycke krävs
Registreringen av uppgifterna i
läkemedelsförteckningen är obligatorisk. Den enskildes
samtycke behövs däremot för att andra ska få tillgång
till den lagrade informationen.
En privatperson kan ge sitt samtycke till personer som
har rätt att skriva ut recept men även till sjuksköterskor
utan behörighet att skriva ut recept. Även farmaceuter
på apotek har möjlighet att se en patients
läkemedelsförteckning om samtycke finns.
Samtycket kan gälla för ett tillfälle eller tills vidare.
Patienten kan återkalla ett samtycke när som helst.

Förskrivare har tillgång till läkemedelsförteckningen
via:

• Pascal
• Vårdsystem/Nationella Patientöversikten

(NPÖ)

När du söker upp en patient i Pascal som inte är
dospatient syns följande dialogruta:



MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS

Calendarium tar upp t.ex. föreläsningar, kurser, disputationer och
andra evenemang av medicinskt intresse i hela Västerbotten – bidrag
mottages tacksamt!
När inte annat anges är platsen NUS

Välj då Registrera samtycke.
Förskrivare med personlig förskrivarkod, (men inte AT-
läkare och andra med gruppförskrivarkod) får välja
mellan tre typer av samtycken

Sjuksköterska utan förskrivningsrätt kan endast välja
engångssamtycke eller nödåtkomst

Läs mer i handboken för Pascal
Inloggning i Pascal:
https://www.eordinationpascal.se/

Magdalena Öhlund, apotekare Läkemedelscentrum

V 48

Onsdag 30 november 12.10 – 12.55
Läkemedelslunch
Att uppmärksamma skadlig alkoholkonsumtion -
en vinst för både patient och sjukvård
Lena Häggström samordnare och Gunnar Lundqvist
leg läkare på Alkohol- och drogmottagningen i Umeå
Betula, NUS samt videokonferens
Anmälan senast 27 november via
utbildningsportalen, linda
Läkemedelscentrum

Fredag 2 december 13.00 – 16.00
Återinsjuknande i stroke - riskfaktorer,
prevention och prognos
Disputation Johanna Pennlert
Betula 6M
Inst för folkhälsa och klinisk medicin

Ansökan om medel för utbildningar inom
läkemedelsområdet
Välkomna med ansökan före 1 december.
Mer information och ansökningsblankett finns på
Linda: Vård \Läkemedel\Utbildning

Bertil Ekstedt sammankallande i bedömargruppen

http://www.inera.se/Documents/TJANSTER_PROJEKT/Pascal_ordinationsverktyg/Pascal_handbok.pdf
https://www.eordinationpascal.se/

